Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna 19.05.2019 r.
20 maja 2019
Dzisiaj przeżywamy w naszej Parafii I rocznicę Komunii św. Dziękujemy za cały rok pełnego
uczestnictwa naszych najmłodszych Parafian w Eucharystii. Modlimy się w intencji dzieci i ich
Rodzin. Młodzież klas VII zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem w czwartek 23.05 o godz.
18.oo.
Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy również na nabożeństwo przy figurze
Matki Bożej w sobotę i niedzielę o godz. 20.45. Ks. Paweł organizuje wyjazd młodzieży na Lednicę w
sobotę 1.06, zapisy u ks. Pawła. Jak w każdą niedzielę maja zapraszamy na spotkanie
ewangelizacyjne o godz. 15.00 na Placu przed kościołem.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: wspomnienie pośmiertne Jeana Vanier, założyciela Arki,
który w centrum działalności postawił osoby niepełnosprawne, art. o zmieniających się zwyczajach
związanych z Pierwszą Komunią św. oraz o nowym sanktuarium św. Huberta w naszej Diecezji.
W zeszłym tygodniu na cele budowlane zebraliśmy 10,520 zł. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy
Bóg zapłać. Dzieci Pierwszokomunijne przekazały dla dzieci w krajach najbiedniejszych 688 zł.
Dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy.
W najbliższą sobotę 25.05 ks. diakon Łukasz Kucharski, który odbywał praktykę w naszej Parafii,
otrzymają święcenia kapłańskie w katedrze Bydgoskiej w czasie Mszy św. o godz. 10.00. Zachęcamy
wszystkich do modlitwy w intencji kandydatów i ich rodzin.
Parafia Św. Łukasza zaprasza 22 maja, w środę, o godz. 16.45 na modlitwę przy relikwiach św. Rity z
Cascii i na Mszę św. pod przewodnictwem ks. Abpa Tomasza Pety z Kazachstanu. Szczegółowe
informacje w gablotce.
Wszystkich mieszkańców Fordonu zapraszamy na Festyn Parafialny „Fordońska Majówka” na placu
przy kościele. Rozpoczęcia Festynu o godz. 16.00 dokona Marszałek Województwa Piotr Całbecki,
który jest współorganizatorem Festynu.
Filharmonia Pomorska zaprasza Seniorów na koncert Śpiewnik domowy, poświęcony St. Moniuszce
we wtorek 28.05 o godz. 12.00 w Sali przy ul. Piwnika-Ponurego 10.
Po mszach św. będziemy zbierali ofiary na dokończenie budowy szkoły w Czadzie.
Pomódlmy się za naszą zmarłą: śp. Agnieszkę Maras l. 91, zam. ul. Porazińskiej 2. Dobry Jezu a nasz
Panie.....

